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Placa oryginalna

Wykrywanie wirusa klasycznego pomoru świń
w próbkach uległych rozkładowi

ANDRZEJ LIPOWSKI, ANNA MOKRZYCKA, ZYGMUNT PEJSAK
Zakład Chorób Świń Państwowego lnstytutu Weterynaryjnego, Al. Partyzantów 57,24,100 Puławy

Lipowski A., Mokrzycka A., Pejsak Z.

The detection of classical swine feuer virus ftom autolysed oryan and meat samples

Summary

Classical swine fever (CSF) is a highly infectious disease of domestic pigs and rvild boar. Detection of CSF
virus (CSFV) is quite 

"ury 
*i,it. usińg iresh organ samples; difficulties aiise when only autolytic biological

material is available. This is of great importance with reference to wild boar, as these animals are suspected to
be a reservoir of CSFV. The plrpose Ór tnis study was to investigate the possibility of CSFV detection in
relation to the post mortem perioa of infected pigs. Fourteen pigs, infected rvith a highly virulent strain W of
CSFV, *.." usód in this studi. A wide range ofbigan (spleen, il,ńph nodes, tonsils, kidney) and meat samples
were taken from dead or kiilód animals and then kept in a cold store at 8oC. The samples were tested for CSFV
by means of virus isolation, antigen ELISA and RT nested PCR after 1,3,7,14 and 28 days of storage. Virus
isolation seems to be the least sńsitive tnethod for detecting CSFV from this materia|. Only spleen samPles,
taken from 3 animals ancl kept for a maximum of 14 days iłi the cold store, }yere CSFV positive. Antigen RLISA
gave much better results, eŚpecialty when spleen, lymph nodes and tonsils samples were taken, resulting',in

fiositives up to 28 days. Meat sampleŚ tested by antigen ELISA gave inconclusive results. Therefore those samPleS]
-were 

evaluatecl as unsuitable for CSFV detection. As expected, the best detection method lvas RT nested PCR.
This resulted in the detection of CSFV up to 28 days from both organ and meat samples from the cold store. ,

In conclusion, the antigen BLISA seems to be only sensitive enough to detect CSFV in organ samPles. RT
nested PCR should be thó method of choice to test auto|ysed organ and meat samples for CSFV.

Keylvords: classical srvine fever virus, detection, auto|ysed organ and meat samples

Klasyczny pornór śrvin (kpś), wywoływa|7y przez mowe kiedy to lv tkalrltach padłych na pomór zwle-
wirus ialezący do rodziny Fjaviviridaerodzaju Pesti- rząt wir-urs przeżywaprlez długi okres czasu (29),

virus (6), poz'ostaje jedną z najgrożniejszych clror,ób Jak wynika z, powyższego rnoz..lilvoŚĆ wykazania
trzody ciilÓ*nej. ioóstawową Óiogą szĆrzenia się kpś obecności wirusa kpś u padłYch,dzików może bYĆ nie-
jest bózpośredni kontakt zwieiząt Źikazonychz osob- zwykle istotrra dla poznania łańcuclia zakaŹnego Po-
nit<ami wrazliwymi. ponaclto ,to inretcli może dojść m9rll,w popLrlacji tych zwierząt MoŹe to ńwnieŻ nie-

popTzez skarmianie oubojowych czy ku- jednokrotrrie pclmóc w ustaleniu Źrodła chorobY wY-

.nónnyct nie podcla e ternricŹnej 1oj. 9|ęn9lłcej na danym terenie wśrod Świń domowY9h

Diagnostyka kpś aniem świeŹycll pró_ (8). Wazne pod względem diagnostYcznYm sąProbki

bek poiranych w i.rott i,rr czasie po padnięciu tuu uuo.;u pobrane od padłYcłr.dzików. OgraniczenleT W ich uŻY-

zwiótzątwykazujących objawy ostiej poŚtaci choroby ciu jest często rozkład gnilny_ tkanek, lv których wirus

jest stośurrkorvo piosta (6). Trudrros.i *iportu*Ńu traci swą zakaŹnoŚĆ Po 3-4 dniach (3). Brak PrzYdat-
"rozpoznania kpś pojawiają się kiedy matóriał badaw- ności takich próbek do badań tozpoznawczych wyka-

czy pochodzi'od'zńier,.ąt'rrległycń,orriuJu*i g"ir zano jlż w latach 60-tYch (21,Ż?,?5,1D, 
.

nemu (7). Szczególnego znaczenia,"bi;;; ," 
.,łioJ 

,, "]',T,|':":_1]"1T]:łr 
badań bYło określenie rrroz-

niesieniu do dzikóW które sąw równym;;;ili" *;; liwoŚci oTaZ opracowanie metod przydatnych do wy-

liwe na zakażęniewirusem kpś, jak #;i;;;;;;; kry^wania wirusa kpś w tkankach zakażonych świń w

(a). Na podstawie analizy danych d"ty.;;;.;.pr,_; zależności od okresu, jaki upłynął od ich padnięcia,

otii pomoru w ostatnich latach w Europie sttł,ierdzo- Materiał i metody
no, że dziki są z dużym prawdopodobieństwem re- Zwlcrzęta. Do badań rzyto łącznie 14 świń podzielo_
zenłłlaTemwyrnienionegozarazkadlaświńdonrowych nych na 3 grupy. pierwszą('l) stanoił,iło 6 zwierza3 o śred_
(18, 29). Do infekcji trzody chlewnej moze dojśc na niej rnasie'ciała (ll.c.) :s,g t(g, drugą (l1) 1 zwierzęIa o

drodze kontaktu bezpoŚredniego lub poŚredniego. sledniej nr,c. 29,8 kg, a trzecią 1lII) 1zwicrzęta o śred-
względnie popIzez skannianie odpadkarnikuchenny- niej nr.c. 33,0 l<g.

mi odstrzelonego dzlka, ktorych nie poddano obróbce Postęporvanie
termicznej (18, 29). Krążeniu i otrzymanitt omawia- a) Zakażanic dośr,viadczalne. Swinie grupy T zakażano

nego zarazka w,populacji dzików sprzyjają okresy zi- poprzez domięśniorvą irriekcję 1 ml szczepu W (20) wirusa
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zain fekowan o zw i erzęta
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b) Pobieranie i przygotowywanie probek. Próbki pobie-
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odsetek rezultatów dodatnich, W przy-



padku wycinków śledzion, węzłów chłon-
nych żuchwowych i migdałkoww;mosił on
I\ao/o,ntezależnie od okresu ich przecho-
wywania w chłodni. W próbkach nerek wy-
krywalność anĘgenu wirusa kpś była nie-
co ntższa. W pierwszym badanil, po 24
godztnach przetrzymywania w 8'C odse-
tek wyników dodatnich wynosił I00oń, a
następnie obniżył się do 75% i na tym po-
ziomie uffzymyrvał się do końcabadań. W
odniesieniu do probek mięśnia półbłonia-
stego odnotowano wzrost odsetka ręzulta-
tów dodatnichz 5}oń,wykazanych po 1, 3

i 7 dobach w chłodni, do ]5ońpo 14 t28
dniach przechowyłvania. Podobne wyniki
stwierdzono w przypadku badania wycin-
ków mięśnia lędzwiowego większe Eo,prry
czym odsetek rezultatów dodatnich byłniż-
szy i wynosił, odpowiednio,25 i 50%. An-
tygen wirusa kpś wykryto tylko w 25Yoba-
danych próbek części mięśniowej ptzępo-
ny i to jedynie po 24 godzinach ich prze-
ttzymywania w chłodni. W pozostałych,
przechowywanych dŁażej wycinkach, nie
wykazano obecności wspomnianego anty-
genu. Wyniki uzyskane z próbkami mięśni
są zaskakujące i trudne do interpretacji.
Rezultaty te orazdoświadczenia wynikaj ą-
ce z niepublikowanych badań własnych
wskazują wyraźnle na brak przydatności
wycinków mięśni do celów diagnostycz-
nychprzy użyciutestu Ag ELISA.

Zastosowanie RT nested PCR umożIi-
wiło wykrycie RNA wirusa kpś w 100%
llżyty chw b adani ach wyc inków nar ządow
wewnętrznych i mięśni pobranych od świń
grupy II. Jedynie w próbkach części mięś-
niowej przepony, po 28 dniachprzetrzymy-
wania w chłodni, wyĘwalność RNA była
niższa i wyniosła 759t,.

W grupie III (ab. 3), wykorzystując test
Ag ELISA, wyniki dodatnie uzyskano w
r00% badanych probek narządów we-
wnętrznych, ntezależnie od okresu ich
przechowywania w temperaturze 8"C. W
wycinkach mięśni wykrywalność antyge-
nu wirusa kpś była bardzo zrożnicowana.
W przypadku mięśnia półbłoniastego wy-
nosiła ona 25oń po 1, 3 i 7 dniach prze-
trzymywania w chłodni, po czym wzrosła
do 50oń, a następnie do 7 50ń w ostatnim
badaniu. W odniesieniu do wycinków czę-
ści mięśniowej przepony, wymieniony an-
tygen wykryw ano w 25oń testowanych pró-
bek, niezależnie od okresu ichprzechowy-
wania w 8oC. Natomiast w przypadku
mięśnia lędźwi owego większego uzyska-
ne wyniki były bardzo zrożnicowane.

Tab. l. Rezultaty lvykrylvania (odsetek wynikólv dodatnich) wirusa klasycznego
pomoru świń uzyskanych w grupie I w zależności od zastosowanej metody dia_

gnostvcznej, rodzaju materiału biologicznego oraz czasu jego przechowyrvania

Tab.2. Rezultaty ut,krylyania (odsetek rvyników dodatnich) wirusa klasl,c2nga.
pomoru ślviń uzl,skany,ch rv grupie Il w zależności od zastosowanej metody dia_

gnostycznej, rodzaju materiału biologicznego oraz czasu jego przechorvył,ania

Tab. 3. Rezultaty u-_vkrywania (odsetek rvyników dodatnich) lvirusa klasycznego

pomoru świń uzl,skan),ch w grupie III w za|eżności od zastosorlanej metodl,dia-
gnostycznej, rodzaju materiału biologicznego oraz czasu jego przecholvywania

83,33

83,33

100

66,67

66,67

83.33

83,33

50

83,33

83,33

66,67

83,33

66,67

100

50

83,33

83,33

50

50

83,33

83,33

66,67

83,33

66,67

83,33

0

0

0

50

83,33

83,33

83,33

0

0

0

83,33

83,33

100

83,33

83,33

83,33

100

Nerka

ś le dzio na

Węzeł chłonny
żu chw owy

Migdałek

Mięsień półbłoniasly

w iększy

Część mięśniowa
przepOny

25

75

50

75

0

0

66,67

83,33

83,33

83,33

0

0

0

Nerka

ś ledziona

Węzeł chłonny
żuchwowy

Mi9dałek

Mięsień półbłoniasty

Mięsień lędźwiowy
większy

Część mięśniowa
przepOny

100

100

100

,l00

50

25

25

75

100

100

100

50

25

0

75

100

100

100

50

25

0

75

100

100

100

75

50

0

75

100

100

100

75

50

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

,l00

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

,l00

75

Nerka

ś le dzio na

Węzeł chłonny
żuchwowy

Migdałek

Mięsień półbłoniasly

Mięsień lędźwiowy
większy

Część mięśniowa



świń. Jak bowiem dowiedziono, krew pozostająca w
tkankach p o ub oj u zw ieruąt spr zy j a pro c e s om tch r oz,
kładu (28). rodobnte, narządy wewnętrzne ulegają

nich typową
W piezen własnych również

stwiefdzono izolacjt do wykry-



próbkach narządow wewnętrznych jak i mięśni. Re-
zlltaty te kontrastują wyraźnie z opublikowanymi
przez Thiir (30). Mimo, tż autorkataużywńa,korzyst-
niej szy ch z p unktu wi d zenia diagno styki, świ ezych wy-
cinków mięśni, uznałajezanieprzydatne do celów roz-
poznawczych,

W prezentowanej pracy własnej postanowiono od-
powiedzieć na niezwykle istotne, z epizootycznęgo
punktu widzenia, pytanie -jak długo po padnięciu świ-
ni lub dzlka, można potwierdzić lub wykluc zy ć podej-
r zenie zakażenta ty ch zw ter ząt wirus em kp ś. Uzy skan e
wyniki wskazują że przez caĘ 2S-dniowy okres prze-
trzymyw ania po szcze gó lnych prób ek w chłodni ( 8' C),
zarówno w wycinkach narządow wewnętrznych jak i
mięśni, możliwe było wykazanie obecności antygenu i/
lub RNA wymienionego zarazka. W przypadku narzą-
dów wewnętrznych, badanych testęm Ag ELISA, wy-
krywalno ś ó wirusa po zo stawał a na nięzmienionym po -
ziomie lub wahała się nieznacznie, natomiast próbki
mięśni dĄ generalnie niezadowalające wyniki. Stosu-
jąc reakcję polimeryzacji łańcuchowej (Rf nested PCR)
tylko w próbkach pochodzących od świń grupy I dały
sięzauważyć spadek lub wahania wykrywalności wiru-
sowego RNA, natomiast w pozostaĘch grupach pozo-
stawała ona na niezmienionym niemal poziomie. Nale-
ży przy Ęm zalważyc, że w odniesieniu do wycinków
mięśni §lko metoda RT nested PCRpozwoliła uzyskać
wiarygodne wyniki, a odsetek re zultatow dodatnich był
prawie idenĘczny ze stwierdzonym w przypadku na-
rządów wewnętrznych.

Wnioski
1. Antygenowy test ELISA jest przydatny do wy-

krywania wirusa kpś wyłącznie w próbkach narządów
wewnętrznych w okresie do co najmniej 28 dni ich
przechowywania w temperaturze 8"C.

2. Dwustopniowa reakcja polimeryzacji łańcuc}ro-
wej z odwrotnątranskrypcją(RT nested PCR) jest przy-
datna do wykrywania materiału genetycznego (RNA)
wirusa kpś zarówno w próbkachnarządow wewnętrz-
nych jak i mięśni w okresie do co najmniej 28 dni ich
przechowywania w temperaturze 8oC.

3. Dwustopniową reakcję polimeryzacji łańcucho-
wej z odwrotną transkrypcją (RT nested PCR) należy
uznać za metodę z wyboru w przypadku badania pró-
bek uległych rozkładowi, pochodzących od padłych
świń lub dzików.
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